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CERTIFICARE ELA 

INSTRUCTIUNI DE REDACTARE 

PENTRU ETAPA DE PREZENTARE A UNUI PROIECT 

 
DE CE PROIECT? 

Proiectul trebuie sa demonstreze capacitatile dumneavoastra de management si modul in care va 

implicati in proiectele de imbunatatire / schimbare in activitatea curenta pe care o desfasurati si 

coordonati.  

 

LA CE NIVEL DE DETALIU TREBUIE SA FIE PREZENTAT PROIECTUL? 

• Nivelul de detaliu in cadrul prezentarii proiectului trebuie sa fie acela care sa poata asigura 

evaluatorului intelegerea cadrului general, a modului de derulare a proiectului, a 

rezultatelor obtinute  si a implicarii dumneavoastra in derularea si finalizarea acestuia.  

 

CONTINUT: 

1.  Numele si Rezumatul proiectului  

O pagina  in care sa se concentreze esenta proiectului de imbunatatire a unuia sau mai 

multe segmente din logistica. Trebuie sa demonstrati Assessor-ului ca ati fost direct implicat 

in acest proiect care se refera in mod explicit la activitatea directa pe care o desfasurati  

2. Motivarea si prezentarea situatiei  

(Nu trebuie sa fie formala ci doar concreta) 

Motivarea trebuie sa contina in general: 

-  premizele care au dus la stabilirea obiectivului de imbunatatire pe baza caruia s-a 

dezvoltat proiectul.  

- Situatia anterioara implementarii proiectului in care sa fie atinse aspect legate de:  

o Resurse implicate 

o Procese 

o Rezultate anterioare 

o Schita de proiect  

o Asteptari 
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Trebuie sa prezentati in maxim doua pagini ipotezele initiale de lucru precum si factorul 

declansator care a dus la stabilirea unui obiectiv de optimizare/imbunatatire a activitatii.  

3. Care a fost abordarea planificata pentru rezolvarea problemei 

Planificarea proiectului care trebuie sa contina: 

- Etapele proiectului 

- Echipa de proiect – se specifica pozitia pe care candidatul a avut-o in echipa de 

proiect, sarcinile si atributiile, subordonarea in cadrul echipei de proiect  

- Resurse necesare 

- Modelul de urmarire a proiectului 

- Analiza riscului 

- Planificarea in timp si punctele de control si verificare a status-ului proiectului 

- Rezultatele planificate ce trebuie sa fie obtinute in urma implementarii - Livrabile 

4. Executia proiectului. 

- Modul in care a fost derulat/executat proiectul  

- Monitorizarea intregii activitati  

- Sistemul de raportare a evolutiei 

- Managementul schimbarii 

- Devieri de la puctul 3 si modul de solutionare/recuperare 

- Implicarea detaliata a candidatului in executia proiectului 

- Rezultatele obtinute 

 

5. Concluzii si observatii 

 

In cadrul acestui capitol trebuie sa fie prezentata  

Evaluarea proiectului de catre client  

Evaluarea proiectului de catre stakeholders 

Evaluarea proiectului de catre candidat 

Invataminte trase 
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Proiectul trebuie sa fie prezentat astfel: 

 

1. Proiect in format ppt ce va fi sustinut de catre candidat fizic sau pe skype in direct cu 

Assessor-ul.  Proiectul trebuie livrat inainte de sustinere cu cel putin o saptamana pentru a 

putea fi citit de catre asesor 

 

Numar maxim de slide-uri: 15 (+ 2 de inceput si sfarsit) 

 

Proiectul trebuie sa fie prezentat in mod profesionist tinand cont de tehnicile si regulile de 

scriere si prezentare ale unui raport / prezentare ppt 

 

Va uram succes 

 

Echipa ARILOG pentru certificare ELA 
 


